Ansökan om ledighet längre än tre dagar
_______________________________________________________________________________________________
Elevens namn
Personnummer
Klass

Ovanstående elev önskar ledigt under tiden
från datum: _____________ kl: _____________

till datum: _____________ kl: _____________

Skäl till ledigheten: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________
Datum

___________________________________
Elevens namnteckning

___________________________________________
Vårdnadshavarens namnteckning
(vid omyndig elev)

Godkännande av berörda lärare:
_______________________________________________________________________________________________

Tillstyrks
Avstyrks

Med följande motivering: _____________________________________________

________________________________________________________________________________
Nässjö den ___________________________

___________________________________________
Klassföreståndare

Beviljas
Avslås

Med följande motivering: _____________________________________________

________________________________________________________________________________
Nässjö den ____________________________

Kopia lämnas för kännedom till:
/ Elev

____________________________________________
Rektor

Uppdaterad 20200212 /SCn

Ledighetsregler för ungdomsgymnasiet
Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i
mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.
(Gymnasieförordningen 12 kap 2 §)
Brinellgymnasiet beviljar ledighet med stor restriktivitet. Normalt beviljas inte ledighet för nöjesresor
och liknande. Undantag kan t.ex. vara familjehögtider. För ledighet vid föreningsarbete, idrottstävlingar
och dylikt krävs intyg. Elev som tar körkort beviljas ledighet för riskutbildning, uppskrivning och
uppkörning.
Vid ledighetsansökan görs alltid en bedömning utifrån elevens totala skolsituation.
Elev, som begär ledigt, är skyldig att själv planera och förbereda sin ledighet. Eleven kan inte kräva
någon extra hjälp eller ersättningsuppgifter för utvärderingar, prov, studiebesök och dylikt som infaller
under ledigheten.
Ansökan om ledighet högst tre dagar i följd kan beviljas av klassföreståndare. Under ett läsår kan
klassföreståndaren bevilja max 6 dagar ledigt.
Ansökan om ledighet längre än tre dagar beviljas av rektor. Eleven ska då begära yttrande från
samtliga berörda lärare, som noterar sitt ev. godkännande på ansökningsblanketten. Därefter ska
klassföreståndare yttra sig över den begärda ledigheten innan beslut tas av rektor.
Blanketter hämtas i receptionen och lämnas in till klassföreståndaren senast två veckor innan önskad
ledighet!
För omyndig elev ska vårdnadshavare underteckna ansökan om ledighet.
Underskriven ledighetsblankett lämnas till klassföreståndaren, som registrerar beviljad ledighet i
frånvaroprogrammet Dexter.

Kopia lämnas för kännedom till:
/ Elev
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